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Seth Noach Abraham Izak Jakob Jozef

1 2 3 4 5 6

van 
Adam 

tot
Zondvloed

van
Zondvloed 

tot
Babel

van Abraham
tot 

het kruis
van Christus

Uitstorting
Heilige Geest

tot 
Opname 

Gemeente

Grote
Verdrukking Vrederijk

1656 350 ± 2000 Nu 7 1000

Gen. 1:2
tot

Gen. 7

Gen. 8
tot

Gen. 11

Gen. 12
tot

Matt. 27

Hand. 2
tot

1 Thess. 4

Openb. 6
tot

Openb. 9

Openb. 20

1e dag
1e tijdperk

1e persoon

2e dag
2e tijdperk

2e persoon

3e dag
3e tijdperk

3e persoon

4e dag
4e tijdperk

4e persoon

5e dag
5e tijdperk

5e persoon

6e dag
6e tijdperk

6e persoon

Parallel loopt: 1e dag (Licht) met 4e dag (Lichtdragers)
2e dag (Scheiding wateren) met 5e dag (Leven in de wateren)
3e dag (Droog land) met 6e dag (Leven op het droge)

5

6

Overeenstemming
tussen de zes scheppingsdagen, de verschillende bedelingen en zes personen uit Genesis.

Dagen:

Personen:

Tijdperken:

Kenmerken van de Scheppingsdagen, Tijdperken en Personen uit Genesis:

Vóór de zon geschapen was, scheiding tussen licht en duisternis.

Tijdsduur: (jr)

Schriftplaatsen van 
de tijdperken

Kinderen van de duisternis en kinderen van het licht; dus scheiding (Gen.4:16-25, 26, 32). 
Einde: zondvloed, oordeel.
Seth: in hem demonstreert zich het licht

Scheiding tussen lucht en de wateren beneden, echter onbestendig door verdamping en regen.

1

2
Onstandvastig, God verlaten.
Einde: spraakverwarring, oordeel
Noach: bouwde een ark in opdracht van God en hij bedronk zich toen het oordeel voorbij was.

Droog land, planten op de aarde
Een aards volk van God (Israël).
Einde: Oordeel over onze zonden. De Heer Jezus stierf hiervoor aan het kruis.
Abraham: de erfgenaam, door God verkoren, offert zijn zoon.

Hemellichamen

3

4
Een hemels volk van God (gemeente).
Einde: Opname van de gemeente in de hemel.
Izak: in velerlei opzicht een type van Christus, 'de hemelse Mens'.

Leven in de wateren (onrust).

Jozef: de heerser over zijn broeders en over de Egyptenaren

Beroering in de volkerenzee.
Einde: oordeel over de levenden (Grote Verdrukking).
Jakob: de onrustige, de angstige, de vluchteling.

Dieren op de aarde en de mens als heerser over alles.
De heerschappij van de Mens Jezus Christus op aarde. 
Einde: oordeel over de satan en de doden
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